MR
Musiklärarnas Riksförening
Verksamhetsberättelse 2011
för Musiklärarnas Riksförening
Styrelsen har under året arbetat med:
• samverkan med Nätverk i musik 19 mars 2011 och 22 oktober 2011.
• samverkan med musikföretaget Roland i samband med Nätverk i Musik 19 mars 2011.
• bevakning av nya styrdokument för grundskolan, gymnasieskolan och lärarutbildning
• deltagande i Estetkonferens i Lund 25 -27 mars samt i Musikpedagog 2011 i Stockolm v 44 2011.
• kontakter med utbildningsdepartementet vad gäller en likvärdig skola
• deltagande i Skolverkets konferens om ny läroplan Lgr11 då även rekryteringsarbete ägde rum.
• fortsatt rekryteringsarbete liksom framtagande av rekryteringsmaterial (tröjor).
• utgivning med 4 nummer av föreningens tidning Musikläraren samt fortsatt utveckling av
tidningens layout.
Styrelsen har också diskuterat att skapa en facebook-sida och att vidareutveckla hemsidan. Vidare
har MR-styrelsen fortsatt sitt arbete med att skicka påminnelser till gamla medlemmar och
kulturskolor. Styrelsen har även jobbat med att se över medlemslistor och arbetat för en god
hantering av dessa.
Mycket kraft har under hösten 2011 lagts på ett upprop för Sveriges alla musiklärare gällande
gruppstorlek i musikämnet. Detta har gjorts via olika media såsom, dagstidningar, nättidningar och
radioprogram. Föreningens ordförande har medverkat i radioprogrammen Mitt i musiken och i
Skolministeriet.
För att säkerställa kontinuiteten i styrelsen togs vid årsmötet 2011 beslut om stadgeändring.
Beslutades att fortsättningsvis halva styrelsen väljs om för två år i taget samt endera föreningens
kassör eller dess ordförande för ett år i taget.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten enligt följande:
2011-01-08, styrelsemöte, Göteborg
2011-03-19, årsmöte, Göteborg
2011-03-19, styrelsemöte, Göteborg.
2011-05-28, styrelsemöte, Göteborg.
2011-10-22, styrelsemöte i samband med Nätverk i Musik, Göteborg
Styrelsen har under perioden bestått av följande personer:
Ordförande: Kristina Stenborg.
V ordförande: Torbjörn Agerberg.
Suppleant: Olle Bengtsson, Mattias Bäckman och Katarina Landerstedt.
Kassör: Sven Rydgård.
Styrelseledamöter: Rune Fredriksson och Martin Lignell
Revisorer: Lars Nordstedt, Jonas Larsson (sammankallande)
Revisorssuppleant: David Åverling
Valberedning: Elisabeth Möller (sammankallande), Pia Valdermarsdotter samt Simon Bladh.

Det är MR:s förhoppning att under verksamhetsåret 2012/2013 kunna öka medlemsantalet samt
kunna öka kontaktytorna med sina medlemmar.
Onsala den 15 mars, 2012
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